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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA GVID V SOUVISLOSTI SE ZŘÍZENÍM ŠKOLNÍCH 
GOOGLE ÚČTŮ A E-MAILOVÝCH ADRES  

 

Úvod 

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno (dále jen „škola“), jakožto 

správce osobních údajů, tímto informuje žáky školy a jejich zákonné zástupce, učitele, členy pěveckého sboru, 

posluchače VŠ vykonávající na naší škole pedagogickou praxi a externí pracovníky o způsobu a rozsahu 

zpracování osobních údajů v souvislosti se založením a používáním školních uživatelských účtů a e-mailových 

adres v systému Google Workspace,  včetně vymezení rozsahu práv subjektů údajů, které souvisejí 

se zpracováním jejich osobních údajů školou. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Jaroslav Kocián, J. K. accounting s.r.o, IČ 02734168, Hybešova 

726/42, 602 00 Brno, tel. 725 654 319, email: gdpr@jkaccounting.cz 

Škola se při zpracování osobních údajů  řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely „GDPR“ zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zejména § 25, 28, 

184a  a dalšími relevantními právními předpisy se vztahem k ochraně osobních údajů. 

Škola zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro 

naplnění těchto stanovených účelů. Škola o zpracování osobních údajů informuje na webové stránce gvid.cz 

v Informačním memorandu GVID ke zpracování osobních údajů. 

Tento dokument pouze doplňuje Informační memorandum GVID ke zpracování osobních údajů o zpracování 

osobních údajů v souvislosti se zřízením školních Google účtů a e-mailových adres potřebných pro realizaci 

distanční výuky, e-mailovou komunikaci a pro přístup do on-line aplikací pomocí Google uživatelských účtů.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gvid.cz/
https://www.gvid.cz/wp-content/uploads/2019/09/Informacni_memorandum_GVID_2019.pdf
http://www.gvid.cz/wp-content/uploads/2019/09/Informacni_memorandum_GVID_2019.pdf
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Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů 

Subjekt Účel Rozsah právních titulů a 
zpracovávaných informací 

Doba zpracování 

Žák ● zřízení a správa školního Google 
účtu; 

● zřízení školní e-mailové adresy; 
● k účasti na distanční výuce; 
● při registraci a použití on-line 

aplikací k doplnění prezenční 
výuky; 

● elektronická komunikace uvnitř 
školy, její adresář a kalendář; 

● při elektronické komunikaci 
ohledně akcích organizovaných 
školou (e-maily, kalendář, schůzky 
přes Meet); 

● při elektronické komunikaci 
s pracovníky z VŠ a konzultanty 
SOČ; 

● k práci na projektech v rámci 
školy; 

● k registraci aplikací informačních 
společností, které učitelé mohou 
používat k doplnění výuky 
(přehled má uživatel v aplikaci 
Účet>Zabezpečení>Aplikace 
třetích stran). 

Plnění právní povinnosti  

● jméno a příjmení; 
● školní e-mailová adresa; 
● studijní skupina/třída; 
● informace ze streamu 

v kurzu, soukromých zpráv, 
zpráv v kurzu, dotazníků, 
textové zápisy, plnění a 
odevzdávání úkolů, bodové a 
slovní hodnocení, jiné 
podklady pro hodnocení; 

● zvukový a obrazový materiál, 
který se zpracovává v 
průběhu výuky. 

Souhlas zákonného zástupce 
nebo zletilého žáka 

● soukromý telefon žáka 
(z důvodu zajištění zvýšení 
ochrany školního google 
účtu pomocí dvoufázového 
ověřování);  

● soukromá e-mailová adresa 
žáka (slouží k zaslání údajů 
o přihlášení při zřízení 
školního Google účtu a e-
mailu, pro obnovení hesla 
ke školním Google účtu);  

● profilová fotografie 
(volitelné); 

● informace z chatu 
videokonference; 

● použití mikrofonu a kamery 
při výuce. 

do 31. prosince 
následujícího 
školního roku, 
ve kterém žák 
ukončil studium 

Zákonný zástupce 
žáka školy 

● zřízení a správa školního Google 
účtu; 

● zobrazení kalendářů školy pro 
podporu organizace třídních 
schůzek a hovorových hodin; 

● účast na on-line třídních 
schůzkách; 

● účast na on-line hovorových 
hodinách, kde jsou sdělovány 
individuální informace ohledně 
studijních výsledků žáka; 

● on-line konzultace s vyučujícími. 
 

Plnění právní povinnosti 

● jméno a příjmení,  
● studijní skupina/třída, 
● obrazový a zvukový materiál, 

který se zpracovává v 
průběhu videokonference.  

 

 

 

 

do 31. srpna 
školního roku, 
ve kterém žák 
ukončil studium 
na škole 

http://www.gvid.cz/


GYMNÁZIUM BRNO, VÍDEŇSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, IČ 00558982, tel.: 543 421 751   

datová schránka: jzgxkrr, www.gvid.cz, vedeni@gvid.cz 

č.ú.: 101130621/0100 Komerční banka   

 

INFORMAČNÍ POVINNOST K POUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍCH GOOGLE ÚČTŮ  2020/21 – verze 19. 4. 2021           3 

Souhlas zákonného zástupce  

● telefon (volitelné); 
● soukromá e-mailová adresa 

zákonného zástupce (slouží k 
zaslání údajů o přihlášení při 
zřízení školního Google účtu, 
pro obnovení hesla ke 
školním Google účtu); 

● profilová fotografie 
(volitelné); 

● informace z chatu 
videokonference; 

● zapnutí mikrofonu a kamery 
při videokonferenci. 

Učitel školy ● zřízení školního Google účtu; 
● k realizaci distanční výuky; 
● použití on-line aplikací k doplnění 

prezenční výuky; 
● k řešení organizačních záležitostí 

školy a komunikace uvnitř školy; 
● vedení studentských projektů; 
● spolupráce s učiteli; 
● komunikace se osobami 

spolupracujících organizací, 
s organizátory soutěží, školiteli 
a sjednanými dodavateli služeb; 

● k registraci aplikací informačních 
společností, které učitelé mohou 
používat k doplnění výuky 
(přehled má uživatel v aplikaci 
Účet>Zabezpečení>Aplikace 
třetích stran). 

 

Plnění právní povinnosti  

● jméno a příjmení,  
● školní e-mailová adresa, 
● studijní skupina/třída, 
● informace ze streamu 

v kurzu, soukromých zpráv, 
zpráv v kurzu, dotazníků, 
textové zápisy, plnění 
a odevzdávání úkolů, bodové 
a slovní hodnocení, jiné 
podklady pro hodnocení 

● zvukový a obrazový materiál 
z výuky. 

 Souhlas  

● telefon (volitelné), 
● soukromá e-mailová adresa 

(slouží pro obnovení hesla ke 
školním Google účtu); 

● profilová fotografie 
(volitelné), 

● informace z chatu 
videokonference; 

● zapnutí mikrofonu a kamery 
při výuce. 

do 31. prosince 
následujícího 
školního roku, 
ve kterém učitel 
ukončil smluvní 
vztah se školou 

Externí pracovník 
školy 

● zřízení školního Google účtu; 
● zřízení školní e-mailové adresy; 
● realizace distanční výuky; 
● použití on-line aplikací k doplnění 

prezenční výuky; 
● k řešení organizačních záležitostí 

školy a interní komunikaci ve 
škole; 

● k registraci aplikací informačních 
společností, které učitelé mohou 
používat k doplnění výuky 

Plnění právní povinnosti  

● jméno a příjmení,  
● školní e-mailová adresa, 
● studijní skupina/třída, 
● informace ze streamu 

v kurzu, soukromých zpráv, 
zpráv v kurzu, dotazníků, 
textové zápisy, plnění 
a odevzdávání úkolů, bodové 
a slovní hodnocení, jiné 
podklady pro hodnocení 

do 31. prosince 
následujícího 
školního roku, 
ve kterém 
pracovník ukončil 
smluvní vztah 
se školou 

http://www.gvid.cz/
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(přehled má uživatel v aplikaci 
Účet>Zabezpečení>Aplikace 
třetích stran). 

 

 

● zvukový a obrazový materiál 
z výuky. 

 Souhlas 

● telefon (volitelné), 
● soukromá e-mailová adresa 

(slouží k zaslání údajů o 
přihlášení při zřízení školního 
Google účtu a e-mailu, pro 
obnovení hesla ke školním 
Google účtu); 

● profilová fotografie 
(volitelné), 

● informace z chatu 
videokonference; 

● zapnutí mikrofonu a kamery 
při výuce. 

Člen pěveckého 
sboru školy 

● zřízení školního Google účtu; 
● zřízení školní e-mailové adresy; 
● k předávání materiálů 

a informacích pro podporu 
činnosti pěveckého sboru; 

● k zajištění setkání pěveckého 
sboru formou videokonferencí; 

● k řešení organizačních záležitostí 
spojených s činností pěveckého 
sboru. 

Plnění právní povinnosti  

● jméno a příjmení,  
● školní e-mailová adresa, 
● studijní skupina/třída, 
● informace ze streamu 

v kurzu, soukromých zpráv, 
zpráv v kurzu, dotazníků, 
textové zápisy,  

● zvukový a obrazový materiál, 
který se zpracovává 
v průběhu výuky. 

Souhlas 

● telefon (volitelné), 
● soukromá e-mailová adresa 

(slouží k zaslání údajů o 
přihlášení při zřízení školního 
Google účtu a e-mailu, pro 
obnovení hesla ke školním 
Google účtu), 

● profilová fotografie 
(volitelné), 

● informace z chatu 
videokonference.  

● zapnutí mikrofonu a kamery 
při výuce. 

 

 

do 31. srpna 
školního roku, 
ve kterém člen 
ukončil studium 
na škole 

Posluchač VŠ 
vykonávající 

● zřízení školního Google účtu; 
● zřízení školní e-mailové adresy; 

Plnění právní povinnosti  

● jméno a příjmení; 
● školní e-mailová adresa; 

do 31. srpna 
školního roku, 
ve kterém 

http://www.gvid.cz/
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pedagogickou 
praxi na škole 

● poskytnutí možnosti sledovat 
formou náslechů distanční výuku 
vedoucího pedagogické praxe; 

● poskytnutí možnosti vést pod 
dohledem vedoucího pedagogické 
praxe on-line výuku; 

● použití on-line aplikací k doplnění 
prezenční výuky; 

● k řešení organizačních záležitostí 
školy; 

● informačních společností, které 
učitelé mohou používat k doplnění 
výuky (přehled má uživatel 
v aplikaci 
Účet>Zabezpečení>Aplikace 
třetích stran). 

 

● studijní skupina/třída; 
● informace ze streamu 

v kurzu, soukromých zpráv, 
zpráv v kurzu; dotazníků, 
textové zápisy, plnění 
a odevzdávání úkolů; bodové 
a slovní hodnocení, jiné 
podklady pro hodnocení; 

● zvukový a obrazový materiál, 
který se zpracovává v 
průběhu výuky. 

  
Souhlas 

● telefon (volitelné); 
● soukromá nebo jiná e-

mailová adresa (slouží 
k zaslání údajů o přihlášení 
při zřízení školního Google 
účtu a e-mailu, pro obnovení 
hesla ke školním Google 
účtu); 

● profilová fotografie 
(volitelné); 

● informace z chatu 
videokonference; 

● zapnutí mikrofonu a kamery 
při výuce. 

posluchač ukončil 
pedagogickou praxi 
na škole 

 

Postup pro užívání aplikace 

Při vstupu do virtuální učebny Google Classroom se uživatel musí přihlásit s použitím přiděleného 
uživatelského jména a hesla. Heslo nemusí být v případě přihlášení přes nativní aplikace na tabletu, mobilním 
telefonu vyžadováno. Uživatelské jméno je vyžadováno při každém přihlášení. 

Synchronní část výuky, kdy žáci pracují s učitelem v on-line prostředí, je realizována mj. prostřednictvím 
videokonferencí v aplikaci Google Meet. Vstup do aplikace je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 
Do videokonferencí se jako první musí přihlásit uživatel, který má oprávnění pro zahájení videokonference, 
tj. učitel, externí pracovník školy, případně posluchač VŠ vykonávající pedagogickou praxi na škole. Aby bylo 
možné zobrazit obrazový materiál a přehrávat zvuk, jsou data z mikrofonu koncového zařízení uživatele 
a jakékoli videokamery koncového zařízení zpracována odpovídajícím způsobem během trvání výuky. 
Kameru nebo mikrofon může uživatel kdykoli vypnout.  

  

http://www.gvid.cz/
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K datům uživatelů (jméno, příjmení, skupina/třída, školní e-mailová adresa, profilová fotografie) mají přístup 
uživatelé systému podle následující tabulky: 

Data uživatelů 

----------------------- 

Role uživatele 

žák učitel zákonný 
zástupce 

externí 
pracovník 

člen 
pěveckého 

sboru 

posluchač admin 

žák čtení čtení  čtení  čtení  

učitel čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 

zákonný zástupce 
žáka 

 čtení     čtení 

externí pracovník čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 

člen pěveckého 
sboru 

 čtení   čtení  čtení 

posluchač čtení čtení  čtení  čtení čtení 

administrátoři editace editace editace editace editace editace editace 

př. žák (levý sloupec) vidí osobní informace jiných žáků, učitele, externího pracovníka, posluchače. 

Zpracování osobních údajů se souhlasem 

Poskytnutá soukromá e-mailová adresa žáka a telefonní číslo slouží k zaslání údajů o přihlášení při zřízení 
školního Google účtu a pro obnovu školního Google účtu uživatele. Tyto osobní údaje vidí pouze subjekt údajů 
a administrátor, měnit je může pouze administrátor systému. Žák, resp. v případě nezletilého žáka jeho 
zákonný zástupce, vyjadřuje souhlas s poskytnutím soukromé e-mailové adresy a telefonního čísla vyplněním 
tohoto údaje v dotazníku pro zápis souhlasu zákonného zástupce se zřízením školního účtu.  Toto nastavení 
vidí žák v nastavení svého účtu. O změnu v tomto nastavení může zákonný zástupce nebo žák kdykoliv 
požádat posláním e-mailu na adresu administrátora systému Google Workspace (gadmin@gvid.cz).  

Uživatel si nastavuje sám vlastní hesla do systému a profilovou fotografii (viz Pravidla používání uživatelských 
účtů Google na GVID). Změnou profilové fotografie uživatel potvrzuje, že souhlasí s jejím zpracováním 
a zveřejněním v rámci školního systému Google Workspace.  

Pouze se souhlasem žáka, popř. jeho zákonného zástupce, je při videokonferenci spuštěna jeho webová 
kamera. Tento souhlas není vyjádřen písemně, ale zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých 
osobních údajů (viz čl. 4 odst. 11 nařízení GDPR), tedy zapnutím webové kamery. 

Se souhlasem všech přítomných uživatelů může být pro účely výuky z videokonference pořízen záznam. 
Nahrávání může spustit pouze učitel školy (resp. oprávněná osoby provádějící konkrétní výuku), který má pro 
toto administrátorem systému přidělené oprávnění.  Na začátku záznamu musí být učitelem sdělena 
a nahrána informace o pořízení záznamu. Bez dalšího písemného souhlasu může být záznam využit pouze pro 
účely kurzu, v jehož videokonferenci byl nahrán. Záznam je uložen pouze na úložišti pod doménou gvid.cz 
a není volně stažitelný bez uvolnění odpovědným vyučujícím nebo administrátorem. 

Kterýkoli z výše zmíněných souhlasů může subjekt osobních údajů, popř. jeho zákonný zástupce, kdykoliv 
odvolat.  

http://www.gvid.cz/
mailto:%20gadmin@gvid.cz
https://docs.google.com/document/d/1ekcpqA4GoLfmL7c9Pc48FLGROd46_W4tIvc7CILzCkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ekcpqA4GoLfmL7c9Pc48FLGROd46_W4tIvc7CILzCkg/edit?usp=sharing
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Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje žáků, zákonných zástupců, učitelů školy, externích pracovníků, členů pěveckého sboru, posluchačů 
jsou pro zajištění výše popsaných účelů mimo školu a jejích zaměstnance zpracovávány také na základě licenčních 
podmínek a Podmínek ochrany osobních údajů společnosti Google.   

Společnost Google sbírá informace ze služeb, které uživatel používá: 

● údaje o zařízení (např. model hardwaru, operační systém, jednoznačné identifikátory zařízení a informace z mobilní sítě, 
jako je telefonní číslo; 

● informace o protokolu, včetně podrobností, jak uživatel používá služby Google, informace o událostech zařízení a adresu 
internetového protokolu (IP) uživatele; 

● informace o poloze, určené různými technologiemi včetně IP adresy, GPS a dalších senzorů; 

● jedinečná čísla aplikací, například číslo verze aplikace;  

● cookies nebo podobné technologie, které se používají ke shromažďování a ukládání informací o prohlížeči nebo zařízení, 
například preferovaný jazyk a další nastavení.  

Škola výše uvedená data nezpracovává. 

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě žádosti předány třetím subjektům, které disponují 
zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

Dále škola informuje, že neprobíhá žádné výhradně automatizované zpracování osobních údajů a všichni 
poskytovatelé příslušných aplikací a komunikačních prostředků prohlašují, že zpracování a zabezpečení osobních 
údajů na jejich straně probíhá v souladu s pravidly a principy, které stanovuje obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR). 

Data spojená s užíváním školních Google účtů mohou být na základě smlouvy se společností Google uložena na 
úložištích na územích států mimo EU. 

Škola nezpracovává žádná metadata. K vyhodnocení výuky, k řešení připomínek podpory a v případě potřeby 
prokázat účast na videokonferenci, používá škola analýzy dostupné v administraci systému.  

Práva subjektu údajů 

Subjekt osobních údajů, v případě nezletilých žáků jeho zákonný zástupce, je oprávněn požadovat informaci, zda 
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou školou zpracovávány nad rámec právních titulů vztahujících se 
k naplnění požadavku distanční výuky a další aktivit spojených s tímto způsobem vzdělávání, pokud tomu tak je, 
má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, 
kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou 
osobní údaje uchovávány, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola 
poskytne požadované údaje zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie může škola 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl škole, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní 
údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že škola nebo smluvní zpracovatel školy provádí zpracování osobních 
údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména 
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů školu požádat o opravu či 
výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést 
námitku proti takovému zpracování. 

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt 
údajů o vyřízení jeho žádosti. 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7. 

Tato informace o zpracování osobních údajů je průběžně revidována, doplňována a aktualizována. 

http://www.gvid.cz/

